
Thisted Flyveklub 
 
Bestyrelsesmøde den 25. juni  2020 kl. 19.00 I Klubhuset 
 

Dagsorden 
 
1. Konstituering af bestyrelsen. 
    Besættelse af funktioner iflg. vedtægterne § 04, stk. 08. 
    (Webmaster, Facebook ansvarlig, UL formand, UL     
    materielansvarlig, uddannelsesansvarlige UL og PPL). 
    Kasserer. 
 
2. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
 
3. Til- og afgang af medlemmer 
 
4. Flykøb. 
    På Generalforsamlingen den 12. juni d.å. blev der som bekendt stemt nej til køb af en brugt UL-    
    Sirius til 900.000 kr., da økonomien ikke kunne hænge sammen ift. til de forventede flyvetimer. 
    Da det udfra tidligere drøftelser i Bestyrelsen er et ønske at udskifte Savannahen med et   
    hurtigere fly, skal vi have drøftet, hvad vi nu gør. 
 
5. Kommende aktiviteter 
 
7. Eventuelt. 
    Herunder fastsættelse af næste møde. 
 
Til Stede: 
Sten Lindemann Larsen 
Jette Horn 
Brian Laybourn 
Ejnar Kirk 
Erling Klingenberg 
Per L. Refsgaard 
Forhindret 
Benny Hansen, suppleant 
 
Referat 
Ad 1. Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Steen Lindemann Larsen, formand ( valgt på generalforsamling) UL formand og 
Uddannelsesansvarlig 
Jette Horn, næstformand og webmaster 
Brian Laybourn, Facebookansvarlig 
Per L. Refsgaard, sekretær og materielansvarlig 



samt 
Per Steen Jørgensen, kasserer (ikke bestyrelsesmedlem) 
Ad 2. Klubbens økonomi, likviditet og budget. 
Ingen ændringer siden generalforsamlingen den 12. juni  d.å. 
 
 
Ad 3. Til- og afgang af medlemmer 
Uændret med 42 medlemmer 
 
Ad 4. Flykøb. 
På Generalforsamlingen den 12. juni d.å. blev der som bekendt stemt nej til køb af en brugt UL-    
Sirius til 900.000 kr., da økonomien ikke kunne hænge sammen ift. til de forventede flyvetimer. 
Da det udfra tidligere drøftelser i Bestyrelsen er et ønske at udskifte Savannahen med et   
hurtigere fly, skal vi have drøftet, hvad vi nu gør. 
 
På Læsø er der en CT til salg. Prisforlangende er 350.000 kr. Den er fra 2004 og har fløjet ca. 700 
timer. – Aftalt at Steen besigtiger flyet, gerne sammen med Per Horn, så vi kender flyets stand. 
Hvis den er ok. skal vi forhandle pris, tale med banken mm. For herefter at forelægge det på en 
ekstraordinær generalforsamling mhp. køb. – I modsat fald skal vi se os om på flymarkedet igen. 
 
Ad 5. Kommende aktiviteter 
Klubhuset: 
* Udvendig. Skal males med farveløs Gori el. Lign. 
* Indvendig. Loftet skal males 
Aftalt udført i september med medlemmernes hjælp. 
 
Ad 7. Eventuelt. 
Herunder fastsættelse af næste møde. 
 
* Flyveori UL blev drøftet: Aftalt at kommende aspiranter tilbydes 2valgmuligheder: 
    a. Teori hos Svæve Thy – gratis 
    b. PPL teori, distance learning, Herning – ca. 10.000 kr. 
 
* Næste ordinære møde fastsat til torsdag den 3. sept. kl. 19.00 
 
 


